Оголошується конкурс на посаду вчителя-реабілітолога
Інклюзивно-ресурсного центру міста Трускавець
Відділом освіти Трускавецької міської ради оголошується конкурс на
заміщення вакантних посад педагогічних працівників (практичного психолога,
вчителя-реабілітолога) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр
міста Трускавець» .
Повне найменування:
– комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець»
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
– 82200, Україна, Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька,12.
Найменування посад:
- вчитель-реабілітолог,
Умови оплати праці:
-на
педагогічних
працівників
інклюзивно-ресурсного
центру
поширюються умови праці для педагогічних працівників спеціальних закладів
загальної середньої освіти.
Кваліфікаційні вимоги до:
- вища педагогічна (психологічна) освіта ступеня магістра за
спеціальністю "Спеціальна освіта", "Корекційна освіта", «Дефектологія».
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному
відборі та строк їх подання:
претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає
(особисто або поштою) у відділ освіти Трускавецької міської ради вул.
Бориславська, 1, каб.47, 82200 такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
–письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у
довільній формі;
– копію трудової книжки;
–копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, мають право
додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в
оголошенні про проведення конкурсу.
Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (з
14.07 - 03.08.2020 р.)
Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день
приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.
Етапи проведення конкурсного відбору:
- оголошення про проведення конкурсного відбору;
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному
відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність
встановленим законодавством вимогам;
-проведення іспиту та визначення його результатів;
-проведення співбесіди та визначення її результатів;
-визначення результатів конкурсного відбору;
- оприлюднення результатів конкурсу.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- кваліфікаційного іспиту за напрямами перевірки на знання: законодавства у
сфері дітей з особливими освітніми потребами; основ спеціальної педагогіки;
- співбесіди.
Дата та місце проведення конкурсного відбору:
Конкурс відбудеться 04 серпня
2020 року у відділі освіти
Трускавецької міської ради за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська 1,
Львівська область.
За додатковою інформацією звертатись у відділ освіти Трускавецької
міської ради до спеціаліста відділу освіти Стасишин Іванни Богданівни тел.
0324753775, ел. пошта spes_vo@ukr.net.
Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець»

